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INTRODUÇÃO
Pacientes idosos possuem maiores riscos de desenvolverem
empareamento cognitivo e cardiopulmonar após grandes cirurgias ortopédicas.
Acredita-se que um dos mecanismos responsáveis para tais complicações após
uma artroplastia total do joelho (ATJ) está relacionada a detritos embólicos que
podem passar do local da cirurgia, para coração, pulmões e cérebro,
contribuindo com a baixa tensão de oxigênio arterial, saturação de oxigênio,
tensão final de expiração de dióxido de carbono, pressão sanguínea arterial, e
freqüência cardíaca. A Remoção de glóbulos de gordura e partículas da medula
das superfícies dos ossos antes da pressurização e cimentação dos componentes
prostéticos tem mostrado uma redução no número e tamanho de partículas
embólicas. Conduzimos uma experiência clínica randomizada e prospectiva para
comparar o efeito da lavagem com o gás dióxido de carbono (CO2) versus
lavagem salina em número e tamanho de partículas embólicas observadas
durante a ATJ cimentada.
MÉTODOS
Este estudo prospectivo foi aprovado pelo gabinete de revisão
institucional local e o consentimento de todos os inscritos foi obtido.
Vinte pacientes que passariam por ATJ foram alternadamente
encaminhados para um dos dois grupos. No grupo A, a lavagem salina pulsátil
de alta pressão padrão foi utilizada para limpar as superfícies ósseas ressecadas.
No grupo B, o canal femoral foi limpo utilizando técnicas de lavagem com CO2
e as superfícies ósseas ressecadas foram limpas com uma lavagem salina manual
seguida por uma lavagem de CO2. Todos os pacientes receberam o mesmo
modelo de implante ATJ.
A presença de partículas embólicas no coração e cérebro foi
monitorada durante a cirurgia utilizando ecocardiografia transesofágica (TEE) e
técnicas Doppler transcranial (TCD) respectivamente. Para cada paciente,
imagens de TEE foram analisadas no procedimento e durante a avaliação do
intervalo final de movimento (ROM) antes do fechamento da incisão, utilizando
o sistema de marcação cardíaca ecogênica de cinco pontos: Grau 0: nenhuma
embolia; Grau I: um nível permitido de embolia; Grau II: uma cascata de muitos
focos embólicos; Grau III: uma cascata de muitos focos embólicos misturada
com pelo menos um embolo > 1 cm de diâmetro; e Grau IV: grandes massas
embólicas > 3 cm de diâmetro. O maior grau observado durante todo o
procedimento ou avaliação ROM foi encaminhado a cada paciente. Baseado em
estudos anteriores, os pacientes foram categorizados como tendo um grau Baixo
(0 a 1) ou Alto (Grau II, III e IV) de carga embólica cardíaca.
Para a análise de embolia cerebral, o número total de picos de
amplitude (como contagem) medidos ao utilizar TCD foi gravado para cada
paciente. Os pacientes foram categorizados como se tivessem nível Baixo (< 5)
ou Alto (> 5) para contagens cerebrais.
Os dados de TEE ficaram disponíveis para nove pacientes do grupo
A e oito pacientes do grupo B. Dados comparativos de TCD ficaram disponíveis
para sete pacientes do grupo A e seis pacientes do grupo B.
O Teste Exato de Fischer foi utilizado para checar as diferenças entre
os grupos.
RESULTADOS
Para embolia cardíaca, nove (100%) dos pacientes do grupo A foram
categorizados no grau Alto baseado na nota gerada por TEE, com oito pacientes
sendo de Grau II e um de grau III (Figura 1). Em contraste, somente cinco
pacientes de oito (62,5%) do grupo B foram colocados na categoria Alta,
deixando outros três pacientes (37,5%) na categoria Baixa (p=0.08) (Figura 1).
Todos os cinco pacientes do grupo B da categoria Alta são de Grau II (nenhum
de Grau III).
Para embolia cerebral, nenhum paciente de nenhum grupo teve uma
contagem cerebral Alta. Sete de sete pacientes do Grupo A foram colocados na
categoria Baixa (todos os sete tiveram 0 na contagem), enquanto seis de seis
pacientes do grupo B foram colocados na categoria Baixa (três tiveram 0 na
contagem e três tiveram 1). Três pacientes no grupo B foram excluídos da
análise comparativa TCD devido à presença de forame oval patente (FOP).
Esses três pacientes com FOP foram também colocados na categoria Baixa,
tendo 1, 3 e 4 contagens, respectivamente. Nenhum paciente do grupo A teve um
FOP.

DISCUSSÃO
Este estudo examina o efeito de salina pulsátil versus lavagem com gás
CO2 em eventos embólicos intra-operatório durante ATJ. Trinta e sete por cento dos
pacientes no grupo de lavagem com CO2 teve uma carga ecogênica cardíaca baixa
comparada a 0% de pacientes do grupo de lavagem salina pulsátil padrão. A
incidência de embolia cardíaca foi baixa se comparada a estudos anteriores de ATJ
convencional. A incidência de embolia cerebral foi Baixa para ambos os grupos e para
pacientes que tiveram forame oval patente. Estudos anteriores sobre embolia cerebral
em ATJ reportam até 43, 34, 40 e 100 contagens, respectivamente.
Os resultados deste estudo mostram que a lavagem com gás CO2, se
comparada à lavagem salina pulsátil, reduz o número de embolia cardíaca intraoperatório durante a artroplastia total do joelho. Estudos adicionais com números
maiores de amostras são planejadas.

Figura 1. Eventos embólicos cardíacos durante artroplastia total do joelho com lavagem salina pulsátil versus
lavagem com CO2. Pacientes no grupo de lavagem com CO2 teve uma incidência mais baixa de 37,5% de carga de
embolia cardíaca Alta se comparado a pacientes do grupo de lavagem salina (p=0.08).
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